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İSTANBUL KENT BİLGİ SİSTEMİNİN AMACI 

Projenin amacı: 

"-Kent insanlarının gereksinmelerini ele almak, sorunları çözücü, etkin, akılcı mekansal 
planlama için gerekli tüm kent verilerine hızlı ve etkin olarak ulaşabilmek, 

-Kentte yaşayan insanlara ilişkin demografik, sosyal ve ekonomik bilgileri depolayarak 
mekansal planlamanın yanında sosyal ve ekonomik planlamayı da hedeflemek, 

-Altyapı, ulaşım, sağlık, güvenlik, denetim gibi hizmetlerin; daha verimli, güvenilir, 
zamanında ve doğru işletilmesini sağlamak, 

.   -Belediye   birimleri   ve   kentle   ilgili   çalışmalar   yapan   diğer   kuruluşların   ça-
lışmalarındaki verimliliğin arttırılması için; 

*bilgi ve çalışmaların gereksiz tekrarının, 

•birbirleri ile çelişen etkinliklerde bulunmanın önüne geçmek ve bu nedenle ku-
ruluşların etkinliklerinin ortak paydasını oluşturmak," 

olarak belirlenmiştir. 

2. İSTANBUL KENT BİLGİ SİSTEMİNİN İŞLEVİ 

Anakent Belediyesi oluşturmayı amaçladığı Kent Bilgi Sisteminin işlevlerini beş ana 
başlık altında belirlemiştir: 

A. Planlama Uygulamaları 

B. Altyapı ve Ulaşım Uygulamaları 

C. Çevre Koruma Uygulamaları 

D. Yapı İzini ve Denetim Uygulamaları 

E. Hizmetler 

Her bir işlev o başlık altında yapılacak ayrıntılı işlerden oluşmaktadır. Bu beş ana iş-
levi taşıyacak uygulamalar belirlenmiş ve bu uygulamaları tanımlayacak analiz çalışmaları 
yapılmıştır. Bu uygulamalar aşağıdaki biçimde ayrıntılandırılmıştır. 

A- Planlama Uygulamaları 

1- Harita Üretimi 

2- Arazi Kullanımı 

3- Mülkiyet Bilgilerinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması 

4- Mülkiyet Kayıtlarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması 

5- Planlama Verilerinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması 
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6- Mevcut imar Planlarının Sisteme Aktarılması 

7- Plan Tadilatlarının Sisteme Aktarılması 

8- tmar Uygulama Plan Çalışmaları 

9- Nazım Plan Çalışmaları 
 

10- Büyük Ölçekli Plan-Proje Yapımı 

11- Mülkiyet Envanterlerinin Çıkartılması 

B- Altyapi-Ulaşım Uygulamaları 

11- Yol Ağı ve Bilgilerinin Sisteme Aktarılması 

12-*Ulaşım Planlarının Üretilmesi 

13- Toplutaşım Programlarının Üretilmesi 

14- Altyapı Şebekesinin Çıkarılması 

15- Altyapı Plan ve Programının Üretimi 

16- Doğalgaz Şebekesinin Bilgi Sistemine Aktarılması 

C- Yapı İzni ve Denetimi Uygulamaları 

17- îmar Durumu Verilerinin Bilgisayara Aktarılması 

18- Yapı İzni Belgeleri Verilerinin Bilgisayara Aktarılması 

19- İskan İzni Verilerinin Bilgisayara Aktarılması 

20- Gayrisıhhi Müessese İzin ve Denetimleri Verilerinin Bilgisayara Aktarılması 

D- Çevre ve Korama Uygulamaları 

21- Tarihi Doku Envanterlerinin Oluşturulması 

22- Yeşil Doku Envanterlerinin ve Haritalarının Oluşturulması 

23- Kirlilik Haritalarının Çıkarılması 

24- Çevre Koruma Plan ve Programlarının Üretimi 

3- KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İÇİN İLK ÇALIŞMALAR 

Dünyada çok sayıda yerel yönetim, bilgi teknolojisinin sağladığı olanakları geniş öl-
çüde değerlendiren bilgisayar destekli kentsel veri tabanlarından ve bilgi sistemlerinden ya-
rarlanmaktadırlar. Bu uygulamaların ülkemizdeki en ilginç örneklerinden biri, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 1987 yılında başlatılmış bulunan "Kent Bilgi Sistemi" 
çalışmalarıdır. Bu sisteme ilişkin donanım içerisinde ana bir bilgisayara bağlı, grafik ve grafik 
olmayan verilerle çalışma olanağı sağlayan iş istasyonları; mevcut çizimlerin bilgisayar or-
tamına geçirilmesi için gerekli sayısallaştırmayı sağlayan manyetik yüzeyli masa ve tabletler; 
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hava ve yer fotoğraftan üzerinde görülen ayrıntıları sisteme grarık olarak aktarabilen aygıtlar; 
yapılan çalışmaları kâğıda aktaran çiziciler ve yazıcılar bulunmaktadır. 

Donanım ve yazılımların sağlanması ile eş zamanlı olarak, bunların kullanılabilmesini 
amaçlayan çeşitli eğitim programları uygulanmıştır. Ardından, büyük çaplı uygulamalara ge-
çilmeden önce, ortaya çıkabilecek eksikliklerin ve yanlışlıkların daha kısa sürede farkına va-
rılıp düzeltilebilmesi için; pilot uygulama yapılması amaçlanmıştır. Kapsamı dar tutulmuş bu 
uygulamanın şu süreçleri içermesi istenmiştir. 

- Mevcut kadastral paftaların güncelleştirilip sayısallaştırılması, parsel sınırı, parsel 
numarası, mahalle isimleri, pafta numarası, ada numarası, ada sınırı, pafta sınırı, mahalle sı 
nırı gibi verilen sistemi girilmesi ve bu verilen kadastral paftalarla ilişkilendirilmesi, 

- Mülkiyet bilgilerinin sisteme girilmesi ve bu bilgilerin kadastral paftalarla iliş- 
kilendirilip, hem sözel raporlar hem de grafik gösterimler üzerinde mülkiyet dökümlerinin 
oluşturulması, 

- îmar ile ilgili verilerin sisteme girilmesi ve yapılar ile ilgili bilgilerin gösterildiği imar 
durum formlarının hazırlanması, 

- Plan paftalarının sayısallaştırılarak bilgisayar sistemine girilmesi, 

Seçilen Avcılar pilot bölgesinde kadastral ve imar paftaları sisteme aktarılmıştır. Ya-
pılan uygulamalar ve çalışmalar sırasında birçok sorunlarla karşılaşılmış, deneme amaçlı ha-
zırlanmış veri tabanının, İstanbul gibi büyük ve karmaşık bir yapıya sahip kent için yetersiz 
olduğu görülmüştür. Tablo: l'de grafik data hazırlanırken uyulması zorunlu layer yapısı ve-
rilmiştir. Bu^yapı birçok kez değişmiştir. 

3.1. YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi kurulması çalışmalarına, Bilgi 
İşlem Merkezine bir bilgisayar sisteminin kurulması ile başlandı (ilk aşamada iki tane vax 
bazlı intergraph 252 VMSV işletim sistemli on çift, dokuz tek ekranlı workstation). Bu sistem 
donanımı içerisinde ana bir bilgisayara bağlı, grafik ve grafik dışı çalışma olanağı sağlayan 
çalışma istasyonları; bu istasyonlarda "mevcut haritaları, çizimleri bilgisayar ortamına ge-
çirmek" diye tanımlayabileceğimiz sayısallaştırmayı sağlayan manyetik yüzeyli masa ve tab-
letler; hava ve yer fotoğrafları üzerinde görülen detayları sisteme grafik olarak aktaran aletler; 
yapılan çalışmaları kâğıda aktaran çiziciler ve yazıcılar bulunmaktadır. 

Kent Bilgi Sistemini oluşturmak için yazılımlar da alınmıştır. Bunlar; Integraph fir-
masından IGDS (Integraph Grapic Design Softweare) CAD ve ilişkisel veri tabanı DMRS 
(Data Management Retrieval System) yazılımlarıdır. Ayrıca yine integraph firmasından iki 
adet İMA fotogrametrik kıymetlendirme aleti de satın alınmıştır. 1987/1988 intergaph ve di-
gital firmalarından alınan bu softweare ve hardweare'ler için 4 milyon US$ ödenmiştir. Tablo: 
2 ve Tablo: 3'te intergapfh sistemine ilişkin bilgi verilmektedir. 

Eldeki sistemler aracılığı ile online sisteme geçilmeye karar verilince performans dü-
şüklüğü olmuş, bu nedenle 1990 Eylül ayında 65 terminalle birlikte çalışacak VAX 6000-410 
sistemi 800.000 $'a satın alınmıştır. Ancak bu sistemde de performans düşüklüğü olmuştur. 
Hem bu durumu gidermek hem de yeni terminaller sağlamak amacıyla 75 terminalli bir kon-
figürasyon alınmış, 700.000 $ ödenmiştir. 
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Tablo: 2 

INTERGRAPH SİSTEMLERİNİN KONFİGÜRASYONU 

Sıra no        Model no Açıklama Adet 

1 DPS112 INTERGRAPH 252 337 Mb 3 

2 DSK122 FİLE PROCCESSOR UPGRADE 4 

3 DSK177 690MB DİSK DUAL PORT 5 

4 DSP082 PROJECTION SYSTEM 1 

5 DSP088 INTERMAP ANALYTIC 2 

6 DSP108 INVERVIEW32C 9 

7 DSP116 INTERACT32C 1 

8 DSP139 INTERPRO 220, 8 MB, 19" 8 

9 DSP175 I/PRO 32 COLOUR15" 1 

10 LPRO15 SYSTEM CONSOLE 2 

11 PLT091 HP7585 PLOTTER 1 

12 PLT226 9636 BENSON PLOTTER 1 

13 TIS031 FLOATINGMENU 1 

14 TIS048 INPUT 36X48 9 

15 TIS060 MENU TABLETİ 813+CUR 9 

16 WILD TA2 PLOTTING TABLE 1 

17 INF242 TRANSCEIVER 9 

18 ESTF261 TRANSCEIVER+CABLE TAB 10 

19 INF272 LOCALREPEATER 1 

20 INF279 SERIALINTERFACE 2 

21 .      INF282 DECNET INTERFACE 2 

22 INF305 WORKSTATION COUPLER 7 

23 TOPLAM MEMORY (2X16 Mb.=32 Mb.) 

 



 

Tablo: 3 

INTERGRAPH SİSTEMİNDE YÜKLÜ PROGRAMLAR LİSTESİ 

Sıra no        Model no Açıklama Adet 

1 '      SLS0601 NICROVMS ÖPER SYSTEM 2 

2 SLD0601 DMRS 2 

3 SLG0601 IGDS 2 

4 SLG0605 DGS 1 

5 SLG0607 EBSL 1 

6 SLG0608 BITS 1 

7 SLG0611 ISIF 1 

8 SLA0002 INTERMAP ANALYTIC SFTW 2 

9 SLA0650 WMS 1 

10 SLA0707 LRM 1 

11 SLA0718 DTM 1 

12 SLA0741 ICS 1 

13 SLA0742 EGM 1 

14 SLA0770 MPG 1 

15 SLA0792 ETİ 1 

16 SLA0XXX IGDS/TURKSH FONT 1 

17 SDLJ0027 SPATIAL ANALYST 1 

18 SLJ0026 SPATIAL EDİTÖR 1 

19 SLJ0087 BLUHBLOCKADJUSTMENT 1 

20 SLSS047 ACTEM 14 

21 SLP0685 WELD PLOTTER SOFTWARE 1 

3.2. BAKIM ANLAŞMALARI 

3.2.1. INTERGRAPH (GRAFÎK) BAKIM ANLAŞMASI 

1987 satınalma sözleşmesine göre firma on yıl süreyle donanım ve yazılımın bakımını 
üstlenmiş, ancak her yıl talep edeceği bedeli saptamakta kendini bağımsız kılmıştır. Bu fir-
mayla 1990 yılında bakım sözleşmesi yapılmayınca sistem bütünüyle çökmüş bu yüzden 
1991 yılında toplu bakım için 220.000 US$ ödemek zorunda kalınmıştır. Bu toplu bakımı iz-
leyen 1991 yılı son beş ayı için yeni bir peryodik bakım sözleşmesi yapılmış ve bunun içinde 
yaklaşık toplam 125.000 USD ödenmiştir. 
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3.2.2. DIGITAL BAKIM ANLAŞMASI 

Yeni satın almanın ardından firmayla 1991 Şubat'ından başlamak üzere toplam 165.000 
US$ karşılığı bir yıllık periyodik bakım anlaşması yapılmıştır. Firmanın bunu izleyen yıl 
için talep ettiği yıllık bakım bedeli 240.000 US$'dir. 

3.2.3. UYGULAMA PROGRAMLARI BAKIM ANLAŞMASI 

Daha önce Burroughs Xİ>550 bilgisayar sistemi üstünde başlayıp sonra merkez sis-
temdeki VAX üzerine taşınan INGRES ilişkisel veri tabanı kullanılarak hazırlanan uygulama 
programları, başlangıçtan itibaren LOGAN firmasında sağlanmış, bunun karşılığında firmaya 
Kasım 1989'da 44.5 milyon TL. ödenmiştir. 

Zaman içinde, muhasebede değişen mevzuata bağlı olarak gereken program de-
ğişiklikleri ya da sisteme gerekli yeni uygulama programı gereksinmeleri, bu firmayla Kasım 
1990'da yeni bir yazılım bakım anlaşması yapılmasını zorunlu kılmış ve bunun için yıllık 
toplam 75 milyon TL. ödenmiştir. Bu firmayla yapılan son bakım anlaşması 27 milyon TL. 
bedel karşılığı Temmuz 1991'den başlamak üzere 6 aylık bir süreyi kapsamaktadır. 

4. KENT BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI 

4.1. HARİTA ÜRETİMİ 

1987 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının aldığı bir karar uyarınca İs-
tanbul'un haritaları, sayısal fotogrametri yöntemi ile yapılmak üzere MNG bilgisayar A.Ş.ye 
ihale edildi. İhale tarihinde ülkemizde, ne tam anlamı ile bir sayısal fotogrametri uygulaması 
ne de sayısal haritalarda aranacak standart vardı. Bilgisayar ortamında üretim yapılabilmesi 
için Intergraph'dan fotogrametrik aletler alındı. 31-1-1988'de harita sembolojileri konusunda 
İstanbul Anakent Belediyesi yönetmelik çıkarmıştır. Bilgisayar'da ikiyüzellinin üzerinde çizgi 
ve sembol tipi yaratılmış; bu sembollerin alışkanlıklarımız nedeniyle, ne PC'ye ne de iki bo-
yutlu kullanıma uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak uluslararası standartlara da 
ulaşılamamıştır. 

İstanbul'un haritaları 1987 ve öncesi tarihlidir. 1987 yılında İstanbul metropolitan ala-
nının yaklaşık 930 km^ alanında fotogrametrik ve bilgisayar destekli yaklaşık 3600 adet ha-
rita üretilmiştir. Bu haritaların 43 km alanını kapsayan kısmı 1/500 diğer bölüm 1/1000 öl-
çeklidir. 

4.2. FOTOGRAMETRİK HARİTANIN REVİZYONU 

İstanbul kentinin yaklaşık 2000 kirr'lik mücavir alanının 937 km^'lik bölümünde, 1987 
yılında çekilen hava fotoğraflarından üretilen sayısal fotogrametrik haritaların özellikle hızlı 
kentleşen bölümlerinde bir güncelleştirme programının uygulanması gerekmektedir. Bu prog-
ram içine yeni haritalanacak alanların da katılması için nirengi ağı, uçuş planlaması, öncelikli 
alanların seçimi \ o. çalışmalara başlanmıştır. 1992 yılı içinde nirengi ağının canlandırılması, 
hava fotoğraflarının alımı ve ilk öncelikli alanlarının güncelleştirilmesinin tamamlanacağı 
söylenmiş, ancak tamamlanamamıştır. 

1992 yılında İstanbul metropoliten alanının 1200 km^'lik bölümünde haritaların ye-
nilenmesi amacıyla iki aşamalı bir proje hazırlanmış, ihalesi yapılmıştır. 
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Harita ve Kadastro Mühendisliği 

Projenin birinci adımı: 

1200 kmr'lik alanda yer kontrol noktalarının tesisi, işaretleme, ölçümü, hesabı, ha-
vadan fotoğraf alımı çalışmaları ihale edilmiştir. Bu bölümde yaklaşık 6000 nokta tesis edil-
miş, işaretlenmiş, 1200 kmr'lik alanın havadan 1/4000 ölçekli fotoğrafları alınmıştır. 

- Fotogrametrik Nirengi Ağının Kurulması, 

- Hava Fotoğrafı Alımı, 

- Havai Nirengi Alımı, 

- Fenerbahçe Tuzla Arası Kıyı Şeridinin Haritalarının Yenilenmesi, 

işleri gerekleştirilmek üzere ihale edilmiştir. 

Projenin ikinci adımı: 

Yönetim değişikliğinin ardından, haritaların yenilenmesi tekrar gündeme gelmiştir. Bu 
kez 1200 km lik alan iki göl ilavesi ile büyütülmüştür. Söz konusu alanda, 1994 yılı ekim 
ayından itibaren BELBÎM tarafından nirengi boyama ve hava fotoğrafı alımı çalışmaları baş-
latılmıştır. Bu çalışmada hava fotoğraflarının alımı için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
BELBÎM arasında anlaşma yapılmıştır. Söz konusu çalışma ile İstanbul'un doğu kesiminin 
yarısı ile Sarıyer ilçesinin büyük bölümünün uçuş işlemi tamamlanmıştır. Hava muhalefeti 
nedeni ile uçuş işlemi bir ara durdurulmuştur. Bugün hava fotoğraflarının alınması işlemi 
için yer kontrol noktalarının bulunması, boyanması ve 1995 mayıs ayı içinde de hava fo-
toğraflarının çekimi işlemleri tamamlanmış değerlendirilmesi sürmektedir. 

4.3. KADASTRO VE TAPU SİCİL VERİLERİNİN SİSTEME AKTARILMASI 
ÇALIŞMALARI 

4.3.1. KURUMLAR ARASI PROTOKOLLER 

KBS in başarıya ulaşması, mülkiyete ilişkin veri ve bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. 
Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da ilk olarak; mücavir alanında kalan 
kadastro ve tapu sicil bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması için; Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile 20 Mayıs 1992 tarihinde birinci protokolü imzalamıştır. 

Bu protokol: 

- İstanbul mücavir alan sınırları içerisinde kalan bölgelerde grafik ve grafik olmayan 
kadastral bilgilerin bilgisayar ortamında depolanması ve güncel tuulması, 

- Mülkiyet sınır bilgilerinin ulusal koordinat sistemine aktarılması, mülkiyete ait grafik     ' 
olmayan bilgilerin bilgisayar ortamına girilmesi, halihazır durum bilgileri ile ilişkilendirilmesi, 

konularına ilişkindir. 

Protokolde paftaların sağ alt köşesine; yüklenici tarafından sayısallaştırılan kadastral 
paftalar, ilgili kadastro müdürlüklerince gerekli kontroller yapıldıktan sonra "Kadastro paf-
talarından sayısallaştırma yöntemi ile üretilen bu paftalar arazi uygulaması ve kontrolleri ya-
pılıp onaylanmadıkça kadastro planı olarak kullanılamaz. Planlama altlığı olarak kullanılır" 
yazılmıştır. 17 Kasım 1994 tarihinde ikinci protokol yapılmıştır. Bu protokollerde üretilen 
paftaların nasıl ve hangi koşullarda kontrollerinin yapılacağı açıklığa kavuşturulamamıştır. 
Bu sonuç; üretilen sayısal hale getirilmiş kadastro bilgilerinin kullanılmasını olanaksız hale 
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getirmiştir. Ayrıca protokollerde, oluşacak hataların nasıl düzeltileceği konusunda da be-
lirginlik yoktur. 

Tapu ve kadasto bilgilerinin dış ortama çıkarılmasını sağlayacak üçüncü protokol ya-
pılması amaçlanmış, ancak bu gerçekleştirilememiştir. 

4.3.2. GEREKLİ VERİLERİN BİLGİSAYAR ORTAMINA DEPOLANMASI İÇİN 
YAPILAN İHALELER 

5 Ekim 1993 tarihinde tapu bilgilerinin bilgisayara depolanması işi İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilmiştir. Kurulmakta olan kent bilgi sistemi projesine 
altlık olacak bu ihale: 

-Mülkiyet sınır bilgilerinin ulusal koordinat sisteminde bilgisayar ortamına aktarılması, -

Uygun görülen, mülkiyet ait grafik olmayan bilgilerin bilgisayar ortamına girilmesi, 

-Halihazır durum bilgileri ile ilişkilendirilmesi işlerinde kontrollük, doküman sağ-
lanması ve bilgilerin güncel tutulması, 

çalışmalarında tarafların görev ve sorumluluklarını içerir. 

Kadastral paftaların sayısallaştıralarak bilgisayar ortamına aktarılması, grafik olmayan 
mülkiyete ilişkin bilgilerin girilmesi ve İBŞB başkanlığı tarafınrdan üretilen halihazır harita 
bilgileri ile ilişkilendirilmesi; aktarılacak bilgi türlerinin saptanması; oluşturulan komisyon ta-
rafından izlenecek ve düzenlenecektir. Bu bağılamda, Softweare AG firmasının aşağıda be-
lirtilen GIS yazılımları; tek yazılım olarak seçilmiştir. Bu yazılımların neden seçildiğine iliş-
kin fizibilite çalışmalarına da rastlanmamıştır. 

Bu yazılımlar: 

-Natural Connction Windows -

Natural GIS Windows -

Natural Adabas -Natural 

Connection 

ihale koşulları içerisinde; tapu sicil kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarılması sı-
rasında oluşturulacak formatın temel alınacağı söylenmesine karşın bir format oluş-
turulamamış, sürekli program değişikliği yapılmıştır. 

Yapılan ihalenin içeriğinde aşağıdaki bilgiler vardır: 

-Grafik olarak güncelleştirilecek balastrolu ve balastrosuz mahalle dosyaları; manyetik 
ortamda ve çizim olarak Anakent Belediyesi'nden temin edilecektir. Temin edilen bu grafik bil-
giler tapu bilgileri ile karşılaştırılıp ayırma (ifraz), birleştirme (tevhit), yola terk, yoldan alma 
(ihdas), irtifak hakkı, gibi işlemler nedeni ile meydana gelen değişiklikler kadastro mü-
dürlüğünden temin edilecek olan değişiklik beyanları ile güncelleştirilecektir . 

-Koordinat dönüşümü esnaasında kullanılacak ortak noktalar yok ise gerekli arazi ve 
büro çalışmaları (varsa metropoliten niregi veya fotogrametrik full kontrol noktasından fay-
dalanılır) yapılarak ortak noktalar oluşturulacaktır. 

İstanbul mücavir sınırları içinde aşağıda belirtilen ilçelerde, grafik kadastro (parsel) bil-
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gilerinin bilgisayar ortamına yüklenmesi çalışlmaları, 1992 yılı nisan ayında başlamıştır. 
1992 ve 1993 yılları içerisinde: Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz, Kadıköy, Ümraniye, Ba-
kırköy, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüp ilçelerine ait Kadastro grafik bilgilerin bilgisayara 
yüklenmesi işlemleri tamamlanmıştır. 1994 yılı ilk yansında Kartal, Pendik, Adalar, Sul-
tanbeyli, Maltepe ilçelerinin kadastro ve tapu sicil bilgilerinin; Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, 
Beykoz, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinin ise tapu sicil bilgilerinin bilgisayar ortamına yük-
lenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Harita yapımı ve kadastro sicil bilgilerinin yüklenmesi 
işleri harita müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Kadastro ve Tapu Sicil müdürlüklerine 30 
PC, 30 Printer, 9 plotter kurulmuştur. 

Yukarıda sayılan bu işler yükleniciler tarafından ihale koşullarına göre teslim 
edilmişlerdir. O günden bu yana protokol koşulları yerine getirilemediğinden gün-
ceîleştirilme yapılamamış, beklenen yarar sağlanamamıştır. 

Tablo: 4, 5, 6'da harita müdürlüğü sayısal kadastro şefliği tarafından bilgisayara ak-
tarılan malik ve parsel sayıları verilmiştir. 

Harita müdürlüğü sayısal kadastro şefliği tarafından bilgisayar ortamına aktarılan ilçe 
ve köy bazında parsel sayılan: 

Tablo 4 

Not: Avcılar, Küçükçekmece 1989 itibarı ile güncelleşmekte. Zeytinburnu, Şişli, Be-
yoğlu, Kağıthane ilçelerinde non-grafik bilgi girilmiştir. 
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Harita müdürlüğü sayısal kadastro şefliği tarafından bilgisayara yüklenmesi için ihale 
edilen malik sayısı listesi: 

Tablo:5 

ilçesi Malik Sayısı 

Beykoz 53400 

Üsküdar 180000 

Beşiktaş 66360 

Sarıyer 39000 

Kadıköy 236125 

Ümraniye 60000 

Kartal 303955 

Maltepe 117890 

Pendik 80000 

Tuzla 23000 

Adalar 12000 

TOPLAM: 11 İLÇE 1271730 

Harita müdürlüğü sayısal kadastro şefliği tarafından bilgisayara yüklenmesi için ihale 
edilecek malik listesi: 

Tablo; 6 

İlçesi Malik Sayısı 

Avcılar 51000 

Bağcılar 340000 

Bahçelievler  . 250000 

Bakırköy 200000 

Bayrampaşa 100000 

Beyoğlu 52000 

Eminönü 91000 

Eyüp 55000 

Fatih 330000 

Gaziosmanpaşa 515000 
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Güngören 150000 

Kağıthane 85000 

Küçükçekmece 415000 

Şişli 1100000 

Zeytinburnu 131500 

TOPLAM: 15 İLÇE 38665500 

43.3. KADASTRAL VERİLERİ BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARIRKEN 
KULLANILAN YAZILIMLAR 

Kadastral bilgilerin sayısallaştırılması; Autocad programı kullanılarak yapılmıştır. Sa-
yısal bilgileri düzenleme aşamasında da Autocad, Eghas gibi paket programlardan ya-
rarlanılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yükleniciye program konusunda bir bağ-
layıcılık koymamış ama sonuç ürünün DGN datası olmasını istemiştir. DGN datası da 
MICROSTATION programı ile ilgilidir. Sözkonusu program, Özel olarak bir harita programı 
olarak tasarlanmadığından, harita ölçeğine göre sembollerin standartları de-
ğiştirilememektedir. Kendi oranlarına uygun büyütme küçültme yapması, haritacılar için 
uygun değildir. 

Kadastro ve tapu bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve ilişkilendirilmeleri sı-
rasında daha önce sözü edilen Softweare AG yazılımı kullanılmıştır. Tapu bilgilerinin bil-
gisayara giriş işlemi başladığı aşamada nelerin girilip nelerin girilmeyeceği netlik ka-
zanmamıştır. Ondan dolayı da yazılım; tapu bilgilerinin girişi devam ederken bilgilerin 
girişine olanak sağlayacak biçimde genişletilip, değiştirilmiştir. 

4.4. VERİLERİN İLİŞKİLENBİRİLMESİ 

Intergraf yazılımı ile, kadastro verileri geldiğinde deneme yapılmış ve sistemin çok 
yavaş kaldığı gözlenmiştir. Bilgi girişleri devam ederken yazılım yenilenmesi gündeme gel-
miş, özellikle sicil bilgilerindeki kişiye özel bilgilerin gizli tutulmasını sağlamak için bilginin 
bir merkezde tutulması istenmiş, bu da ana sistemin yorulup kapasite kaybına uğramasına yol 
açmıştır. Grafik anlamda kadastral 3600 tane harita aynı sistemde (UTM) bilgisayara de-
polanmıştır. Mülkiyete ilişkin bilgiler; ilgili tapu ve kadastro müdürlüğünde, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı'nda, Sultahahmet'deki merkezde olmak üzere üç kopya olarak 
düşünülmüştür. 

1987-1989 yılları arasındaki halihazır harita yapımı çalışmalarının ardından yapılan 
yerel seçimler sonucunda yönetim değişmiştir. Yeni yönetimin uyumu iki yıl sürmüştür. 
Geçen bu iki yıl projeyi yavaşlatmıştır. Kadastro bilgilerinin sayısallaştırılması konusunda 
yukarıda sözünü ettiğimiz protokollerden ilki imzalanmıştır. Bunu izleyen tarihte de ilk ihale 
yapılmıştır. 

1994 yılında Tapu bilgilerinin girişi Softweare AG GIS yazılımı yardımı ile başladı. O 
ana kadar bilgi giriş programı yoktu. Dört aylık bir çalışma ile bir bilgi giriş programı ya-
pıldı. Grafik parseller ile sicil bilgilerinin hatasız bir şekilde ilişkilendirilmesine olanak sağ-
layan anahtarlar (İlçe kodu / Kadastro mahalle kodu / Belediye mahalle kodu / Pafta / Ada / 
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Parsel) oluşturuldu. Bu program ile, Grafik ve non-Grafik veriler oluşturulan anahtar (KEY) 
yardımı ile ilişkilendirilebilmektedir. 

S. GENEL DEĞERLENDİRME 

5.1. YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 

Bu satın almalarla ilgili olarak firmalarla imzalanan sözleşmeler, adı geçen bu iki fir-
mayı rakipsiz kılmıştır. Standartlaşmayı korumak uğruna razı olunan bu davranışlar be-
lediyeyi zarara sürüklemiştir. Başlangıçta yalnızca grafik sistemi desteklemek amacıyla alman 
grafik olmayan sistem; çok sayıda terminal aracılığı ile, online merkez yapmaya karar ve-
rildiğinde giderek artan bir performans düşmesiyle karşılaşmıştır. 3.1 bölümünde belirtilen 
ve yüzbinlerce dolar ödenen yazılım ve donanımların gerektiği biçimde kullanılamadığı, şu 
anda bir köşede bekleyen elektronik yığın olduğu söylenebilir. 

1994 Ocağı başında, yaklaşık 150 000 US$ ödenerek SOFTWEARE AG firmasından 
Natural ve Adabas yazılımları alınmıştır. Bu yazılımların tapu ve kadastro konusunda hiç bir 
hazırlığı olmadığı ortaya çıkmıştır. Programın olanakları konusunda araştırma yapılmadan 
satın alma işi tamamlanmıştır. İşin yapımı sırasındaki gereksinmelere göre, program, yük-
lenicilerin yönlendirmesi doğrultusunda geliştirilmiştir. Şu anda ise programın kaderine iliş-
kin bilgi vermek olanaklı değildir. 

5.2. ÜRETİLEN HARİTALARIN KULLANILABİLİRLİĞİ 

Harita üretimi, zaman ve maliyet açısından Fotogrametrik yöntemle yapılmıştır. Fo-
togrametrik haritaların çıkmazı olan çatı (saçak) paylarının düşülmesi. Bu haritaların mülkiyet 
tayininde ne derece baz alınıp alınmayacağı konusunda farklı görüşler vardır. Parsel bazında 
bu daha da önem taşımaktadır. Örneğin sözkohusu paftaların altına "Fotogrametri yöntemi ile 
üretilmiştir. Eşyükseklik eğrileri arası 1 metredir. Yapılar saçak çizgileri ile gösterilmiştir." 
diye bir not düşülmüştür. Bu durum haritaların kullanımı konusunda bir fikir verecektir ka-
nısındayız. Bu haritalar şeffaf altlıklar üzerindedir. Manyetik ortamda olmadığından arşiv 
problemi vardır. 

5.3. KADASTRAL VERİLERİ BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARIRKEN KAR 
ŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Kadastral paftalar sayısallaştırılırken ortaya çıkan sorunlar; ve İstanbul kadastro mü-
dürlüklerinin iş tempolarından kaynaklanan aksamalar; zorlukların en başında gelmektedir. 
Pafta kenarlaşmaları ve farklı koordinat sistemleri; ülke koordinat sistemine dönüştürülürken 
kullanılacak ortak noktaların bulunmaması; güncelleştirme yaparken değişiklik folyelerinin 
bulunamaması; orman alanlarının kadastroda koordinatlı olarak olmayışı (Tapuda tescilli 
iken); fen klasörlerinin eksikliği; tapu da tescilli olan bir parselin kadastroda paftasında işli ol-
mayışı; kadastroda farklı imar uygulamalarından geçmiş olan parselin, tapuya tescile git-
memesi; ve tapu'ya teseil yaparken yapılan hatalar sayılabilir. Bunların içinde en çok problem 
yaratan durum hiç kuşkusuz grafik paftalardır. 

İhale koşullarında yapılan çalışmalar sırasında birçok eksiklik/hata düzeltilmiştir. Uy-
gulamada doğrudan yüklenicinin yükümlülüğünde olan bu durumun; kadastro açısından yararlı 
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olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

5.4. TAPU VERİLERİNİ BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARIRKEN KAR 
ŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Tapu müdürlüğü bünyesinde yapılan tapu bilgilerinin bilgisayara giriş işlemi esnasında 
karşılaşılan güçlükler üç kısımdan oluşmaktadır: 

a) Yazılım Ve Donanımdan Kaynaklananlar: Yukarıda söz edildiği gibi, tapu giriş 
işlemi başlamadan önce ölçütler belirlenmediği için yazılım birçok kez geliştirilmiştir (bu ge 
liştirme Anakent Belediyesi proje yürütücüleri ile yüklenicilerin talepleri doğrultusunda ol 
maktadır.). Bu durum, yapılan işlerin yinelenmesine, emek, zaman, para kaybına neden ol 
muştur. 

b) Personelden Kaynaklanan Güçlükler: Tapu kütüklerinin tapu müdürlüklerinde gi 
rilmesi zorunluluğundan dolayı çalışma birimleri oluşturulmuştur. Bir taraftan tapu bilgilerini 
girmek için alınan kütük, aynı anda başka personele de gerekli olduğu zaman problem çık 
mıştır. Diğer yandan bilgi girişi ilerledikçe, biten mahallelerle ilgili bilgi isteme durumu or 
taya çıkmış, operatör bir taraftan bilgi girişi yaparken diğer yandan da sorulanı yanıtlamak du 
rumunda kalmıştır. Bu da çalışmayı dağıtmış, verimsizleştirmiştir. 

c) Tapu Kütüğünde Tescil Yapılırken Yapılan Yanlışlar: Tapu kütüğüne yazılan 
isimlerin zor okunması veya okunamayışı, hisseli parsellerin hisselerinin 1/1 paydasını ver 
memesi, yapılan tevhitlerde veya satın almalarda geriye dönüş işleminin yapılamaması, 

Tapu bilgileri girişi doğrudan tapu kütüğünden yapıldığından bilgiler yasal ve doğru 
bilgilerdir (kadastrol bilgilerin sayısallaştırılmış hali ile yasal koordinatlarından oluşan rö-
perli kroki ve ölçü krokileri arasında fark vardır). Bu sebepten dolayı doğrudan kul-
lanılabilirler. Madde c'de belirtilen nedenlerden dolayı, girilmeyen bilgiler de bir eksiklik teş-
kil etmektedir. Ayrıca kullanılan GIS programı ile mülkiyet dökümü (envanteri) yapmak için 
yardımcı programlar oluşturmak zorunda kalınmıştır. 

5.5. TEKNİK ALTYAPI VERİLERİNİN SİSTEME AKTARILMASINDA KAR 
ŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Hatlar düzenlenirken sayısal harita üzerine rölöve değerlerinin işlenmesi ile ilgili olarak 
bir DB hazırlanması 1988 sonlarında önerildi ve ihale edildi. Bilemediğimiz nedenlerle ihale 
değiştirilmiştir. Şu anda yalnızca regülatör istasyonlarının röperleri vardır. Hatların ko-
ordinatlı olarak saptanması olanaksızdır. Harita üzerinde görünen gerçek bir şebeke sistemi ve 
doğalgaza ait non-grafik bilgiler yoktur. 

İSKİ'nin bu tür çalışmalar için arşiv dökümleri yoktur. İSKİ'nin çalışmaları lokal sis-
temdedir. Bütün altyapı bilgileri grafiktir. Yani şu ana kadar döşenen borulaf^ölöveleri bu-
lunmadığından ve yeterli veri olmadığından teknik altyapı bilgi sistemini fSffmS^ffzorluğu or-
tadadır. 

6. SONUÇ 

Sonuç olarak 1987'de başlayan İstanbul KBS oluşturma sürecinin 1. bölümde belirtilen 
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Harita ve Kadastro Mühendislliği 

amaca ulaşamadığı söylenebilir. Ayrca 2. bölümde belirtilen işlevlerinde çok az bir kısmını 
yerine getirdiği ortadadır. İhale yöntemi ile yalnızca tapu kadastro verileri bilgisayar ortamına 
aktarılmış, onlar da güncelleştirilmediği için, sonucunun ne olduğu bilinmemektedir. Alınan 
yazılım ve donanımların kullanılabilirlik oranı oldukça düşük düzeye inmiştir. Yazılım ve do-
nanım tekniklerindeki gelişmeler göz önüne alındığında bu normal sayılabilir. Ancak alınan 
sistemlerin gelişmeler göz önüne alındığında bu normal sayılabilir. Ancak alman sistemlerin 
ne kadar kısmından nasıl yararlanıldığı sorulan da açıkta kalmıştır. Bu da sistemin ta-
sarlanmasından yazılım ve donanım alımına kadar bütüncül, sistemli bir araştırma, plan-
lamanın yapılmadığını göstermektedir. Kaynak, emek, zaman kaybını bu kadar çok olması da 
yukardaki kuşkumuzu doğurmaktadır. Bu iş yapılmalıdır diye işe başlanmış, konu ilgili çev-
relerin görüşleri alınmamıştır. Sistem yurt içinde ve dışında edinilecek bilgilerden ya-
rarlanılarak, enine boyuna tartışılmamıştır. Yalnızca alımlar yapılmıştır. Sonuçta da; neyin 
ne kadar yapıldığı bilinmeyen bir çalışma için milyonlarca dolar harcamaların, emeğin, iha-
lelerin sonucunda üretilen datalardan, satın alınan yazılım ve donanımlardan ya-
rarlanılamadığı rahatlıkla söylenebilir. Burada elde edilen yazar; yazılım ve donanım firmaları 
ile ihale edilen işleri alan özel firmalardaki meslektaşların bilgi ve becerisinin artışıdır. 

Bu çalışma, ulaşılabilen bilgiler yardımı ile yapılmıştır. Bu nedenle eksikliklerin ola-
bileceği normal sayılmalıdır. Eğer anakent belediyesi konu ile ilgili yaptığı çalışmaların so-
nuçlarını kamu oyuna duyurabilseydi, belki de bu çalışmaya gerek kalmayacaktı. 

7. MÜLKİYET BİLGİLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILMASINA 
İLİŞKİN UYGULAMA 

İlk olarak İstanbul/Ümraniye/Atatürk/pafta 11/705 adayı ele alınmıştır. 1/2000 ölçekli 
11 nolu kadastrol paftanın kopyası alınmıştır. Sonra 1/500'lük çizimde ------------  (siyah düz 
çizgi) olarak görünen çizgiler digitezer ile sayısallaştırılmıştır. ________  (kırmızı düz çizgi) 
olarak görülen çizgi ise 705 adaya ait röperli kroki koordinatlarından aynen alınmıştır. Çi 
zimde______ (kalın siyah) olarak görülen çizgiler de, röperli kroki vermek için kadastro ekip 
lerince ölçülen arazi verilerdir. 

• Çizimden sonra gelen sayfada, röperli kroki koordinatları ile sayısallaştırma sonucunda 
oluşan parsel köşe koordinatlarının karşılaştırmalı olarak görülmesine olanak sağlayan bir 
koordine özet çizelgesi vardır. Burada nokta numarası 1.2.3A., diye giden röperli kroki ko-
ordinatları; 101.102.103.104... diye devam eden sayısallaştırma ile aynı noktanın bulunan ko-
ordinatlarıdır. 

Diğer sayfada önce sayısallaşma ile bulunan koordinatlarla oluşturulan parsel alanları, 
daha sonra ise röperli krokiden alınan yasal koordinatlarla oluşan parsellerin alanları ve-
rilmiştir. Son olarak sayısallaştırma ile elde edilen ada alanı 2009.18 mk^ iken bu alan röperli 
krokide 1913.79 m2ıde kalmıştır. 

705 adanın bağlı olduğu mahalle olan Ümraniye ilçesi ATATÜRK mahallesinin ka-
dastral datası imar koordinat sisteminde hazırlanmıştır. Kent Bilgi Sisteminde kullanılacak 
grafik kadastral datalar UTM sisteminde olduğundan kadastraldan memlekete dönüşüm için 
ortak noktalar bulunmuştur. 

"Tapu kütüğü kontrol listesi" diye yazan sayfa ise 705 ada ilgili tapu da kayıtlı olan bil-
gilerdir. Bu kısımda bilgisayara girilen tapu sicil bilgileri görülebilir. "Tapu kütüğü kontrol lis- 
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tesi"nde gördüğümüz sözel ve sayısal bilgilerden sonra 011 Atatürk, doc dosyasında yalnızca 
sayısal bilgiler görülmektedir, datfaile dosyası grafik ve grafik olmayan verileri iliş-
kilendirecek dataları içermektedir. Birinci yazan 011 mahalle kodu, ondan sonra yazan tapu kü-
tüğü ilk sayfa no'su, sonra gelen gitti sayfa no'sudur. Diğer sütunlar sırayla, pafta no, uzun bir 
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